AW PEGAZUS Wojciech Kokot vel Kokociński
ul. Kolejowa 3, 57-400 Nowa Ruda NIP 8851487377 REGON 891063217

Oferta

KOLONIA W JAROSŁAWCU
02.08.2015-11.08.2015

Jarosławiec – jest to mała malowniczo położona miejscowość rozciągająca się wzdłuż morza,
pomiędzy takimi znanymi miejscowościami jak Ustka i Darłowo. Klimat jest tu nie powtarzalny,
posiada wszystkie walory zdrowotne i klimatyczne sprzyjające zdrowemu wypoczynkowi.

Kilka słów o obiekcie :
Nocleg budynek Napoleon, 4 os z łazienką ,TV-sat
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W stołówce o powierzchni 250 m kelnerki podają 3 posiłki + podwieczorek dzienne .
Oferujemy menu ustalane z diabetykami fachowcami od żywienia grup dzieci.
Raz w tygodniu dzieci we współpracy z szefem kuchni ustalają menu .

Na miejscu Boisko do piłki nożnej, piłka siatkowa ,koszykówka, babington, 3 stoły do pingponga,
piłkarzyki, basen ze zjeżdżalniami, sklepik dla kolonistów z przystępnymi cenami.
Przy ośrodku sklep spożywczy, bar, kiosk.
Teren ogrodzony, monitorowany i oświetlony w nocy dozorowany.
Gwarantujemy opiekę medyczną (pielęgniarka w obiekcie ) ratownik basenie i na plaży. Ok. 120m
wejściem na sektor kolonijny lub głównym zejściem ok. 250m do morza.
W cenę wliczone jest ognisko z muzyką i kiełbaskami, i dyskoteki (muz. Mechaniczna). Ponadto do
dyspozycji grupy sala kawiarnia o pow. 250mkw (parkiet) z pełnym nagłośnieniem
(bezprzewodowe mikrofony, bum-box, laptop, rzutnik itp.) 2 Salki (na pietrze) o pow 60 mkw z
klimatyzacją oraz 2 salki (domki) o pow 40mkw z klimatyzacją.
W turnusie organizujemy animację dla dzieci (strzelanie z broni airsoft - turniej z nagrodami,
festiwal gier planszowych (wybór najciekawszych dostępnych na rynku tytułów) z obsługą/nauka
gry , turniej jungle speed z nagrodami, pokaz i nauka gry w veto, karaoke, projekcja filmów DVD,
gry Wii, konsole Xbox kinect, PlayStation (fifa 12, guitar hero), rowery,kompasy, kijki Nordic
walking i
dodatkowo dla dzieci, które mają urodziny ciastka i napoje chłodzące.
Każda grupa ma zagwarantowany jeden darmowy wstęp do AQUAPARKU w Jarosławcu.
Oferta zawiera całodzienną wycieczkę do Słowińskiego Parku Narodowego ( wyjazd około 8.309.00 do Słowińskiego Parku Narodowego: wejście do muzeum parku, wstęp do parku. W drodze
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powrotnej ruchome wydmy i wejście na latarnie).
W czasie pobytu piesza wycieczka (ok. 2 km) do muzeum „Chata rybaka” w Jezierzanach, oraz
około 40 min. rejs statkiem.
Cena zawiera
− zakwaterowanie 9 noclegów 10 dni w terminie od 02.08,2015 do 11.08.2015
− pobyt w pokojach 4 osobowych z łazienkami (możliwość 2-6)
− wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, suchy prowiant na powrót)
− opiekę medyczną
− opiekę ratownika
− ognisko
− dyskoteki
− urodziny dzieci
− animacja czasu wolnego
− wstęp do muzeum „Chata rybaka”
− transfer autokarem
− pakiet wstępu na zjeżdżalnie (80m, 30m)
− pakiet wstępu na dmuchańce (zamek, trampolina)
− ubezpieczenie

Cena za osobę 1200 zł (Smile Bus Gorczyca)
Cena za turnus 20 dzieci + 4 osoby dorosłe dzieci + 4 opiekunów 28800 zł
Cena zawiera podatek VAT

Cena za osobę 1260 zł (inny przewoźnik)
Cena za turnus 20 dzieci + 4 osoby dorosłe dzieci + 4 opiekunów 30240 zł
Cena zawiera podatek VAT

Cena za osobę 1000 zł (Smile Bus Gorczyca)
Cena za turnus 28 dzieci + 4 osoby dorosłe dzieci + 4 opiekunów 32000 zł
Cena zawiera podatek VAT
INFORMACJE POD NR TEL:
501 078 086 Anna Kokot vel Kokocińska
513 072 592 Wojciech Kokot vel Kokociński
74 872 50 58 Biuro AW Pegazus
aw-pegazus@o2.pl

